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1. Tygodniowo są trzy godziny zajęć  

2. Każdy uczeń ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w zajęciach. 

3. Uczeń na każdej lekcji posiada zeszyt (min. 60-kartkowy z marginesami) oraz podręczniki (SB ). Każdy 
uczeń otrzymuje też dostęp do ćwiczeń New English Plus 2 w wersji online.  Praca z ćwiczeniami odbywa się na 
lekcji oraz w domu ucznia. Dodatkowo uczeń posiada skoroszyt lub segregator formatu A4, który będzie służył 
zbieraniu materiałów ćwiczeniowych otrzymanych od nauczyciela. 

4. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć dwa razy w semestrze. Każde kolejne 
nieprzygotowanie jest równoznaczne z otrzymaniem oceny 1 z wagą 1.  

5. Za nieprzygotowanie uważa się brak pracy domowej (pisemnej lub ustnej) a także  brak zeszytu lub 
podręczników. W przypadku prac domowych długoterminowych nie obowiązuje możliwość zgłoszenia 
nieprzygotowania. 

6. Nieprzygotowanie należy zgłosić  zawsze na początku lekcji. 

7. Oceniane są następujące obszary: 

 - odpowiedzi ustne (czytanie tekstu, odpowiedzi na pytania nauczyciela lub odpowiedzi  na zadany temat, 
odpowiedzi na zagadnienia gramatyczne, dialogi, scenki, prezentacje) 

- prace domowe 

- aktywność na lekcjach (5 plusów = uczeń otrzymuje ocenę 5 z wagą 1 za aktywność) 

- prace dodatkowe 

- pisemne prace kontrolne (kartkówki, testy, testy egzaminacyjne, zadania egzaminacyjne) 

- konkursy 

- próbne testy gimnazjalne 

- badanie kompetencji 

- prace w grupach 

- projekty 

8.  Oceny cząstkowe wystawiane są w oparciu o następującą skalę procentową:  

0-30 %  – niedostateczny 

31-50 %  – dopuszczający 

51-70% – dostateczny 



71-85 %  – dobry 

86-95% – bardzo dobry 

 96-100%  – celujący 

8.     Uczeń nieobecny na zapowiedzianej formie sprawdzania wiedzy (pisemnej i ustnej) ma obowiązek 
zaliczenia jej w terminie 2 tygodni od ustania nieobecności (w przypadku dłuższej nieobecności). Jeżeli uczeń nie 
zgłosi się w ustalonym terminie otrzymuje ocenę niedostateczną.  

9.  Uczeń nieobecny wyłącznie w dniu na który zapowiedziana była jakakolwiek forma sprawdzania 
wiedzy ma obowiązek zaliczenia jej na najbliższych konsultacjach lub w terminie wyznaczonym przez 
nauczyciela.  

11. Uczeń ma prawo poprawić  trzy oceny ale tylko do końca semestru w którym tę ocenę otrzymał,  w terminie 
2 tygodni od oddania sprawdzonej  pracy. (WSO) 

12. Na poprawie formy sprawdzania wiedzy i umiejętności nie przewiduje się zadań o podwyższonym stopniu 
trudności (na ocenę celującą) 

13.  Uczeń może być nieklasyfikowany z powodu nieobecności na zajęciach przekraczających połowę czasu 
przeznaczonego na te zajęcia. (WSO) 
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